
Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolas projekts “Lai top!” 

 

No 2020.gada 6.februāra līdz 3.martam Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas 

mākslas pedagoga vadībā notika RIIMC atbalstītā Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolas 

projekta “Lai top!” otrais mācību bloks – kursi “Darbs un eksperimenti ar dažādiem 

materiāliem bērna lietpratības un radošuma attīstīšana pirmsskolā”. 

Septembrī, plānojot kursu norisi, ieplānojām nodarbības par tēmu “Ziemas noskaņas”. 

Tā kā sniega un līdz ar to arī ziemas noskaņas izpalika, veicām korekcijas un kompetenču 

pieejas ietvarā, mainījām  nodarbību saturu, to pielāgojot aktualitātei un izglītojamo 

vajadzībām. 

Kursu laikā Rīgas Ziedoņdārza pirmsskolas pedagogi vairākus pusdienas 

pārtraukumus aizvadīja radošā gaisotnē. Savas zināšanas un pieredzi mākslas praktiskajās 

nodarbībās sniedza Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas mākslas pedagogs – gleznotāja 

un tēlniece, humanitāro zinātņu maģistrs mākslā  – Viktorija Kosenko. 

Katram kursu dalībniekam pēc brīvas 

izvēles bija iespēja izgatavot masku papjē-

mašē tehnikā. Pirms nodarbībām, 

pasniedzēja demonstrēja dažādas 

pašgatavotas maskas un iepazīstināja ar 

daudzveidīgiem masku gatavošanas 

paņēmieniem. Jāatzīmē, ka Viktorijai 

Kosenko ir vislielākā ģipša formu jeb sagatavju kolekcija Latvijā!  

Maskas sākām gatavot ģipša formās. Nodarbībās septiņpadsmit pedagogi varēja izjust 

un saņēma pasniedzējas atbalstu, atsaucību, iedrošinājumu un uzmundrinājuma vārdus: 

“Skaisti! Ļoti labi! Tā tik turpiniet!”. Katrs pedagogs guva pozitīvu iedrošinājumu un radošu 

dzirksti darbam. Savstarpējā sadarbībā ikkatrs guva citu pedagogu atbalstu, ieteikumus, 

draudzīgu noskaņu, praktisku atbalstu un vēlmi turpināt vēl un vēl. Šī sadarbība bija kā 

praktisks piemērs  turpmākajam pedagoģiskajam darbam ar bērniem, kolēģiem. 

Pagatavotās maskas ne vien kādu 

laiku rotās izglītības iestādes telpas, 

atgādinot par teātra mēneša tēmu, bet arī 

būs praktiski izmantojamas bērnu izrādēs 

un jautrajos brīžos. 

 



Mākslas nodarbēm atvēlētais laiks allaž šķita par īsu un gribējās vēl un vēl darboties, 

jautāt, uzzināt specifiskus „knifus”, lai turpmāk varētu sniegt praktiskas iemaņas mākslas 

jomā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.  

Nākamajās nodarbībās māksliniece 

demonstrēja trafaretus un palīdzēja tos 

pedagogiem pašrocīgi pēc izvēles izgatavot. 

Tika gūta interesanta pieredze ar pašgatavotiem 

trafaretiem, radīt krāsu nospiedumus uz 

auduma. Tas bērnos raisītu lielu interesi par 

uzskatāmu 

krāsainu 

rezultātu. Trafaretu izmantošana varētu tikt pielietota  

radošajās darbnīcās bērniem vai bērniem kopā ar vecākiem. 

Viktorija Kosenko ierosināja pedagogus domāt – kā 

turpmāk veidot dažādus trafaretus pašrocīgi, lai bērni 

patstāvīgi varētu strādāt gan rotaļnodarbībās gan brīvajos 

brīžos. 

Kursu nodarbībās radoši tika diskutēts un pedagogi 

tika mudināti izvērtēt, kādas dekorācijas, maskas vai atribūti būtu nepieciešami darbam, – 

bērnu izrāžu veidošanai, koncertiem vai pedagoģiskajam procesam ikdienā. Īpaši šim 

nolūkam Viktorija Kosenko piedāvāja teorētisko un praktisko piemēru demonstrējumu 

turpmākajās praktiskajās kursu nodarbībās.    

 

 

                                                                                       

                                                                             Top noformējums Teātra mēnesim 

 

 

     Pasniedzējas vadībā pedagogi, radot vairākām izrādēm iecerētās dekorācijas, kopīgi 

gatavoja lielformāta darbus no kastēm, celtniecības, kā arī otrreiz izmantojamiem 

materiāliem. Darbā tika izmantoti dažādi materiāli: papīrs, kartons, līmlente, veidošanas 

pasta, celtniecības (montāžas) putas, u.c. materiāli.  

Viens no mūsu mērķiem bija daudzām teātra izrādēm izveidot kalnu.  

Piedāvātajos attēlos var redzēt kalna izgatavošanas etapus. 



1. Veidojam formu no kastēm, 

tās sastiprinot ar līmlenti 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizpildām visas tukšās vietas 

ar mazākas formas kastēm un papīru 

 

3. Pabeidzam veidot formu,  

izmantojot montāžas putas 

 

4. Kopā ar bērniem “kalnu” 

aplīmējam ar papīru 

 

Protams, kopā ar bērniem atliek šo “kalnu” vienīgi izkrāsot...  

Darba gaitā māksliniece īpašu vērību pievērsa drošības jautājumiem un izgatavojamo 

lietu lietderības izvērtēšanai, kā to turpmākās izmantošanas iespējām. 

Pēc kursu nodarbībām, kurās tika radīti tēlniecības darbi no kartona kastēm,  

sagatavošanas un vecakās 

grupu bērni apmeklēja 

Māras Muižnieces 

Rīgas Mākslas skolas 

bērnu darbu izstādi 

“Kastes stāsts”. 

 

 Izstādē pirmsskolnieki iepazinās ar mākslas skolas 



audzēkņu radošajiem darbiem. Izstādes apmeklējums bija ļoti veiksmīgs, jo bērni izrādīja 

lielu interesi par redzēto, uzmanīgi aplūkoja izstādes eksponātus, jautāja un pat izteica vēlmi 

iestāties mākslas skolā. 

Iedvesmojoties no redzētā, pedagogi un vecākās un sagatavošanas grupas bērni 

veidoja mākslas darbus, ar kuriem kursu dalībnieki iepazinās pedagogu pieredzes stāstos. 

Jāatzīmē, ka pedagoģiskajā procesā tika izmantotas atbalsta un pozitīvas vērtēšanas 

metodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tāpat ar lielu atzinību pedagogi vērtēja mākslinieces piedāvātās idejas dažādu leļļu: 

roku lelles, marionetes, u.c. izgatavošanai un dažādu stilu un veidu teātriem nepieciešamo 

atribūtu izgatavošanai pirmsskolas vecuma bērnu 

rotaļām un teātru spēlēšanas iespējām. 

Mākslinieces pašgatavotās lelles “viesojās” arī 

grupās. Vidējā grupā lelles papildināja Masļeņņicas 

svētkus un tos krāšņi bagātināja. Jaunākās grupas 

skolotājas bērniem izgatavoja kartona lelles. To ikkatrs 

varēja redzēt pedagogu pieredzes stāstos. Šobrīd, kad 

kursi ir noslēgušies, attālinātā darba laikā, pedagogi gatavos lelles iestādes un bērnu ikdienas 

vajadzībām. 



Iepriecināja tas, ka šajos kursos ar prieku piedalījās dažādi mūsu iestādes 

pedagogi, tajā skaitā arī mūzikas skolotājas, skolotājas, kam radošums nav “stiprā 

puse”. Visu kursos iesaistīto pedagogu acīs mirdzēja aizrautība un gandarījums par 

paveikto! 

Projekta „Lai top!” ietvaros iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas Rīgas 

Ziedoņdārza pirmsskolas pedagogiem noderēs gan ikdienas darbā ar bērniem – pētot, 

radot, veidojot, gleznojot, gan pašizpausmei un sava radošā potenciāla atvēršanai, kas 

bija viens no būtiskākajiem projekta mērķiem. 

Māksliniece Viktorija Kosenkova atzīmēja, ka pilnveidojot pedagogu profesionālo 

kompetenci mākslas jomā, mēs visi kopīgi ieguldām nākamās paaudzes radošuma un 

kreativitātes un visa skaistā  pasaulē uztveres attīstībā. 

Paldies pasniedzējai Viktorijai Kosenko par aktivitāti un iedvesmošanu, iespēju 

piedalīties un mūs mācīt, palīdzēt saskatīt un radīt, izmantojot daudzveidīgus 

materiālus, mākslas darbus! 

Paldies pasniedzējai par savas privātās mākslas darbu kolekcijas eksponēšanu un 

praktisku izmantošanu pedagoģiskajā procesā mūsu izglītības iestādē! 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


